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1.Kilpaile reilusti niin tulee hyvä mieli
kaikille!
Kilpailussa noudatetaan reilua kilpailuhenkeä ja
hyviä merimiestapoja sekä Optimistijollaliiton
haastajasarjan pelisääntöjä ja purjehduksen
kilpailusääntöjä 2013-2016 soveltaen.

2.Saat halutessasi ottaa veneeseen kokeneemman purjehtijan avuksesi
Kilpailu on tarkoitettu aloitteleville alle 12-vuotiaille purjehtijoille. Veneistä myös Opti School ja Opti
Oriental sallitaan. Purjehtija saa halutessaan ottaa veneeseen mukaan toisen juniorin avustajaksi, joka
voi neuvoa purjehtijaa, mutta ei saa ohjata venettä tai säätää purjetta. Avustajan käytöstä tehdään
ilmoitus kisatoimistoon.

3. Kipparikokouksessa kerrotaan kaikki tärkeät asiat ja voit kysyä, jos joku asia on
epäselvä.
Kipparikokous pidetään klo 10.00. Kokouksessa kerrotaan säännöt ja annetaan ohjeet siitä, miten rata
purjehditaan.

4. Lähde vesille heti Kipparikokouksen jälkeen
Mahdollisesta lykkäyksestä ilmoitetaan viestilipulla AP, joka nostetaan
rannan lipputelineeseen. Radalle saa lähteä, kun lippu on laskettu.
Ensimmäinen purjehdus käynnistyy noin kello 11 ja seuraava purjehdus
käynnistyy heti kun kaikki ovat päässeet maaliin ensimmäisessä
purjehduksessa.
Kaikki purjehtijat lähtevät purjehtimaan samaan aikaan.

5. Lähdön lähestymisestä kerrotaan lipuilla!
Kilpailun järjestäjäveneessä nostetaan ja lasketaan lippuja seuraavasti. Samalla
annetaan äänimerkki ja kerrotaan mitä seuraavaksi tapahtuu!

Optimistimerkkilippu nostetaan, kun lähtöön on 5 minuuttia,
valmistaudu
Lippu P nostetaan ylös, kun lähtöön on 4 minuuttia,
ryhdy noudattamaan purjehdussääntöjä
Lippu P lasketaan alas, kun lähtöön on 1 minuutti,
nyt pitäisi jo olla lähellä lähtölinjaa
Optimistimerkkilippu lasketaan alas lähdön hetkellä,
nyt täyttä vauhtia radalle!

Jos joku lähtee liian aikaisin, pitää veneen palata takaisin lähtölinjan taakse.
Tällöin järjestäjäveneessä näytetään siniristilippua. Kisaluotsit käyvät
kertomassa, kuka oli ylittänyt lähtölinjan liian aikaisin.

Jos monta venettä lähtee liian aikaisin, purjehdus keskeytetään, kaikki
palaavat takaisin ja lähtö uusitaan. Tästä kerrotaan nostamalla
järjestäjäveneessä sinikeltainen kolmio.
Jos lähdössä tapahtuu jotain odottamatonta ja purjehdusta joudutaan
lykkäämään, nostetaan järjestäjäveneeseen lippu AP. Jää silloin odottamaan
ja valmistaudu uudelleen lähdön käynnistymiseen.

6. Katso tarkasti piirros radasta, jotta osaat purjehtia oikeaan suuntaan!
Lähtölinja on oranssin lippupoijun ja kilpailun järjestäjäveneessä olevan oranssin lipun välissä
Rata on merkitty keltaisilla poijupareilla, jotka on numeroitu kiertojärjestyksessä.
Maalilinja on oranssin lippupoijun ja kilpailun järjestäjäveneessä olevan oranssin lipun välissä

7. Älä koske merkkeihin, muista väistämissäännöt ja kuuntele mitä kisaluotsit käyvät
sanomassa sinulle.
Kilpailussa ei käytetä tuomareita. Kilpailunjärjestäjät ja kisaluotsit voivat päättää rangaistuksista
tarvittaessa. Rangaistus väistämissäännön rikkomisesta on yksi 360 asteen pyörähdys, siis yksi
kokonainen ympyrä.
Kisaluotsit neuvovat radan purjehtimisessa ja voivat käydä opastamassa sääntöjen noudattamisessa.
Kisaluotsin tunnistaa veneessä olevasta RC-lipusta. Merkkeihin ei saa koskea. Väistämissäännöt veneiden
kohdatessa pätevät. Luoviessa vene, jolla on tuuli veneen vasemmalla puolella väistää veneitä, jolla on
tuuli veneen oikealla puolella (spiiran puoli)

8. Kun kisa on ohi palaa heti rantaan ja käy ilmoittamassa
kilpailun järjestäjälle, että olet palannut.
Sitten voit pakata veneesi ja vaihtaa varusteet. Saat myös Hotdog -lounaan
rannassa.

9. Palkintojenjako pidetään Linnanmäellä!
Palkintojen jako järjestetään Linnanmäen Estradilla aikaisintaan tunnin kuluessa purjehdusten
päättymisestä. Palkintojen jaossa jaetaan myös Linnanmäen isohupi-rannekkeet kaikille kilpailuun
osallistuneille!
Ensimmäiset 10 kilpailijaa saavat sijoituksen ja palkinnoksi mitalin sekä kunniakirjan. Linnanmäki
Regatta on Hyvän Tuulen Regatta, jossa tärkeintä on mukana oleminen ja parhaansa yrittäminen. Sen
vuoksi sijoituksia ei kirjata tässä kilpailussa kuin kärkikymmenikölle. Kilpailun tavarapalkinnot arvotaan
kaikkien Linnanmäellä palkintojenjakotilaisuudessa paikalla olevien kilpailijoiden kesken.

10. Pyydä mukanasi olevaa aikuista lukemaan tämä ihan loppuun asti!
Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan, huoltajien asia on päättää voiko juniori purjehtia vai
ei. Järjestäjällä ei ole korvausvelvollisuutta mistään aineellisesta tai henkilövahingosta, joka tapahtuu
kisan aikana, sitä ennen tai sen jälkeen.
Kilpailijoiden tulee olla jonkun SPV:n jäsenseuran jäseniä.
Kilpailijalla tulee olla voimassa oleva vakuutus joka sisältää myös vastuuvakuutuksen.

